KARTA USŁUG NR 1/KM
Rejestracja pojazdów

I. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydział Komunikacji i Transportu ul. Plac Wolności 13, pokój nr 5 i 7
Tel. (077) 4052735, 4052737, 4052738 fax 77 4723950
(pn. 800 - 1530, wt. – pt. 700 - 1430).
II. PODSTAWA PRAWNA
 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017r. poz. 1260 i 1926 oraz
z 2018r. poz. 106, 138, 317, 650 i 957),
 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257
oraz z 2018r. poz. 149 i 650),
 Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2018r.
poz. 578),
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji
i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017r. poz. 2355 oraz z 2018r.
poz. 893),
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności
organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych
sprawach (Dz. U. z 2016r. poz. 1088 i 2152, z 2017r. poz. 2060 oraz z 2018r. poz. 1054),
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r. - w sprawie wysokości opłat
za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki
kontrolnej oraz ich wtórników (Dz. U. z 2016r. poz. 689),
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 października 2017 r. w sprawie
warunków dystrybucji blankietów dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych i nalepek kontrolnych
(Dz. U. z 2017r. poz. 2014),
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2016 r. - w sprawie wysokości
opłat za kartę pojazdu oraz jej wtórnik (Dz. U. z 2016r. poz. 457),
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie warunków dystrybucji kart
pojazdów (Dz. U. Nr 229, poz. 2311),
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 października 2003 r. w sprawie warunków i trybu
wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu (Dz. U. z 2014r. poz. 451),
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 września 2003 r. w sprawie dokumentów stanowiących
podstawę wpisu danych do karty pojazdu oraz czynności jednostek zajmujących się dystrybucją,
przechowywaniem i wydawaniem kart pojazdów (Dz. U. z 2014r. poz. 431),
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie czasowego wycofania
pojazdów z ruchu (Dz. U. Nr 285, poz. 2856, z 2005r. Nr 151, poz. 1266 oraz z 2010r. Nr 79, poz. 524),
 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie
warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych (Dz. U. z 2018r.
poz. 1751),
 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r.
w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku
legalizacyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 1084),
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie trybu dokonywania w
dowodach rejestracyjnych pojazdów mechanicznych adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego
(Dz. U. Nr 145, poz. 1542),
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie sposobu unieważniania
dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji, wzorów zaświadczeń wydawanych dla tych pojazdów,
sposobu przechowywania zaświadczeń oraz prowadzenia ich ewidencji (Dz. U. Nr 75, poz. 476).
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III. WYMAGANE DOKUMENTY
W celu rejestracji pojazdu należy przedłożyć wniosek o rejestrację pojazdu (wniosek do pobrania w Wydziale
Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu) oraz następujące dokumenty:
1) dowodu własności pojazdu (m.in. umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa
dożywocia, faktura VAT lub rachunek, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności,
prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające nabycie spadku), lub dokumentu potwierdzającego powierzenie
pojazdu, o którym mowa w art. 73 ust. 5 (ustawy- Prawo o ruchu drogowym);
2) karty pojazdu, jeżeli była wydana;
3) świadectwa zgodności WE albo świadectwa zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane
i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, dopuszczenia jednostkowego pojazdu,
decyzji o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE
pojazdu – jeżeli są wymagane;
4) zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli jest wymagane albo dowodu
rejestracyjnego pojazdu lub innego dokumentu wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego,
potwierdzającego wykonanie oraz termin ważności badania technicznego;
5) dowodu rejestracyjnego, jeżeli pojazd był zarejestrowany;
6) dowodu odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego
państwem członkowskim Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy;
7) dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokumentu potwierdzającego brak
obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy, w
rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, jeżeli samochód osobowy lub pojazd rodzaju „samochodowy
inny”, podrodzaj „czterokołowiec” (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj „czterokołowiec lekki”
(kategoria homologacyjna L6e) został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej
i jest rejestrowany po raz pierwszy;
W przypadku nabycia samochodu osobowego lub pojazdu, o których mowa w pkt. 7, od wyspecjalizowanego
salonu sprzedaży w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na
terytorium kraju może być zastąpiony oświadczeniem wyspecjalizowanego salonu sprzedaży, że posiada
oryginał lub kopię dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju od tego samochodu
osobowego lub pojazdu.
Wymagania pkt. III nie dotyczą:
a) pojazdu, który był już zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – w zakresie pkt. 3;
b) pojazdu zakupionego po przepadku na rzecz Skarbu Państwa lub na rzecz jednostki samorządu terytorialnego
– w zakresie pkt 2 i 5;
c) pojazdu zakupionego od Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby
Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży
Granicznej, Służby Celnej lub Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – w zakresie pkt 5;
d) pojazdu wycofanego czasowo z ruchu – w zakresie pkt 5; w tym przypadku zamiast dowodu rejestracyjnego
wymaga się przedstawienia decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu;
e) pojazdu wyrejestrowanego, o którym mowa w art. 79 ust. 4 pkt 3 (ustawy – Prawo o ruchu drogowym) –
w przypadku powtórnej rejestracji – w zakresie pkt. 5;
W przypadku pojazdu sprowadzanego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim zamiast
dowodu rejestracyjnego, o którym mowa w pkt 5, dopuszcza się przedstawienie innego dokumentu
stwierdzającego rejestrację pojazdu, wydanego przez organ właściwy do rejestracji pojazdów w tym państwie.
W przypadku pojazdu zabytkowego, zamiast dowodu rejestracyjnego, dopuszcza się przedstawienie
oświadczenia właściciela pojazdu, złożonego pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, że
nie posiada dowodu rejestracyjnego.
W przypadku pojazdów zabytkowych dodatkowo wymaga się przedłożenia dokumentu potwierdzającego, że
pojazd został na podstawie odrębnych przepisów wpisany do rejestru zabytków lub znajduje się w wojewódzkiej
ewidencji zabytków, a także pojazd wpisany do inwentarza muzealiów, zgodnie z odrębnymi przepisami;
W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu, zamiast tych dokumentów należy przedstawić
zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji,
potwierdzające dane zawarte w utraconym dokumencie, niezbędne do rejestracji.
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W przypadku pojazdu sprowadzonego na terytorium kraju przed 01.01.2016r. należy przedłożyć dowód wpłaty,
o którym mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z
eksploatacji, lub oświadczenia o podleganiu obowiązkowi zapewniania sieci zbierania pojazdów, o którym
mowa w art. 11 ust. 4 tej ustawy, albo faktury zawierającej takie oświadczenie, jeżeli pojazd jest rejestrowany po
raz pierwszy.
Dokumenty sporządzone w języku obcym właściciel pojazdu dołącza do wniosku o rejestrację albo wniosku
o wyrejestrowanie pojazdu, wraz z ich tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego
albo właściwego konsula, albo przez tłumacza przysięgłego państwa, z którego pojazd został sprowadzony.
Właściciel pojazdu nie ma obowiązku przedłożenia tłumaczenia:
1) dowodu rejestracyjnego wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego, z tym że organ
rejestrujący może w przypadku wątpliwości wymagać tłumaczenia danych i informacji krajowych zawartych
w tym dokumencie, dla których kody nie zostały określone w załączniku I do dyrektywy Rady 1999/37/WE
z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie dokumentów rejestracyjnych pojazdów (Dz. Urz. WE L 138
z 01.06.1999, str. 57, Dz. Urz. UE L 236 z 23.09.2003, str. 33, Dz. Urz. UE L 10 z 16.01.2004, str. 29,
Dz. Urz. UE L 363 z 20.12.2006, str. 344, Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 356 i Dz. Urz. UE L 127
z 29.04.2014, str. 129);
2) świadectwa zgodności WE albo świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu;
3) dokumentu, o którym mowa w art. 79 ust. 1 pkt 1 i 6 ustawy, wydanego w innym państwie członkowskim,
jeżeli organ rejestrujący posiada tłumaczenie analogicznego dokumentu z tego państwa.
Uwaga!
Po złożeniu wniosku o rejestrację pojazdu organ rejestracyjny dokonuje czasowej rejestracji z urzędu, wydaje
pozwolenie czasowe oraz tzw. stałe tablice rejestracyjne, prowadzi postępowanie wyjaśniające dotyczące
własności pojazdu i jego cech identyfikacyjnych, a następnie zamawia spersonalizowany dowód rejestracyjny
(stały) produkowany przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych w Warszawie.
IV. OPŁATY
Opłata skarbowa: brak.
Opłata za tablice rejestracyjne:
- samochodowe - 80 zł,
- motocyklowe - 40 zł,
- motorowerowe - 30 zł,
- indywidualne (2 sztuki) - 1000 zł,
- zabytkowe:
- samochodowe - 100 zł,
- motocyklowe - 50 zł,
Opłata za wydanie dowodu rejestracyjnego - 54 zł.
Opłata za wydanie pozwolenia czasowego - 13,50 zł.
Opłata za wydanie kompletu znaków legalizacyjnych - 12,50 zł.
Opłata za wydanie nalepki kontrolnej na szybę - 18,50 zł.
Opłata za wydanie pierwszej karty pojazdu - 75 zł.
Opłata ewidencyjna za wydanie:
1) dowodu rejestracyjnego – 0,50 zł,
2) pozwolenia czasowego – 0,50zł,
3) zalegalizowanie tablic (tablicy) rejestracyjnych – 0,50 zł,
4) nalepki kontrolnej – 0,50 zł,
5) karty pojazdu dla pojazdu samochodowego innego niż określony w art. 77 ust. 1 ustawy – 0,50 zł.
Opłatę administracyjną oraz opłatę ewidencyjną można uiścić w kasie Starostwa Powiatowego
w Kędzierzynie-Koźlu bez ponoszenia dodatkowych kosztów lub poprzez bezpośrednią wpłatę na konto PKO
BP Oddział w Kędzierzynie-Koźlu nr 06 10203714 0000 4302 0105 5623.
V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Terminy załatwienia sprawy określa art. 35 kpa:
- organy administracji publicznej obowiązane są załatwić sprawy bez zbędnej zwłoki,
- niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione
przez stronę,
- nie później niż w ciągu miesiąca, sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego,
- nie później niż w ciągu 2 miesięcy od wszczęcia postępowania w sprawach szczególnie skomplikowanych.
Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu
Pl. Wolności 13, 47-220 Kędzierzyn-Koźle
tel. 077 472 32 00, fax 077 472 32 95
www.powiat.kedzierzyn-kozle.pl, starostwo@powiat.kedzierzyn-kozle.pl

3

VI. TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Starosty
Kędzierzyńsko-Kozielskiego w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji.
VII. UWAGI
Czasowej rejestracji z urzędu można dokonać, pomimo braku dołączonych do wniosku o rejestrację
dokumentów, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 6 i 6a , tj.:
- dowodu odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa trzeciego,
- dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokumentu potwierdzającego brak
obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy,
w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, jeżeli samochód osobowy lub pojazd rodzaju „samochodowy
inny”, podrodzaj „czterokołowiec” (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj „czterokołowiec lekki”
(kategoria homologacyjna L6e) został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej
i jest rejestrowany po raz pierwszy.
W przypadku, gdy przy rejestracji nie ma wszystkich właścicieli pojazdu należy przedłożyć pełnomocnictwo do
reprezentowania nieobecnych przed organem administracyjnym.
W przypadku, gdy dane odnoszące się do zbywcy pojazdu zawarte w dowodzie własności pojazdu dołączonym
do wniosku o rejestracje są niezgodne z danymi właściciela zawartymi w dowodzie rejestracyjnym i karcie
pojazdów, jeżeli była wydana, jako dowód własności wymagany do rejestracji rozumie się wszystkie dokumenty
potwierdzające fakt przeniesienia prawa własności pojazdu.
Jeżeli zbywcą pojazdu jest przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej w zakresie obrotu pojazdami, jako dowód własności potwierdzający nabycie prawa własności pojazdu
przez tego zbywcę dopuszcza się uwierzytelnioną notarialnie kopię tego dowodu.
Starosta właściwy w sprawie rejestracji pojazdu wydaje kartę pojazdu przy pierwszej rejestracji pojazdu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z wyłączeniem:
- nowych pojazdów gdzie kartę pojazdu wydaje producent lub importer pojazdu,
- pojazdów zabytkowych,
- pojazdów należących do przedstawicielstwa dyplomatycznego, urzędu konsularnego i misji specjalnych
państw obcych lub organizacji międzynarodowych, a także ich personelu.
W przypadku wniosku o tablice indywidualne: tablice indywidualne składają się z litery i cyfry, które stanowią
wyróżnik województwa, zaś kolejne litery w liczbie od 3 do 5 stanowią wyróżnik indywidualny pojazdu, w
którym nie więcej niż dwie ostatnie litery można zastąpić liczbą. Pracownik sprawdza czy wybrany przez
właściciela pojazdu wyróżnik spełnia wymagane prawem warunki tzn. stanowi wyraz, skrót lub określenie w
języku polskim, niezawierający treści obraźliwych lub niezgodnych z zasadami współżycia społecznego a jeżeli
tak to kieruje wnioskodawcę do uiszczenia opłaty i zatrzymuje kopię dowodu wpłaty. Okres oczekiwania na
wyprodukowanie tablic rejestracyjnych indywidualnych wynosi 30 dni roboczych a po ich wykonaniu właściciel
pojazdu zgłasza się do urzędu oraz załącza następujące dokumenty.

Opracował: Stanisław Siemaszko- ………………………… (podpis osoby sporządzającej kartę)
Zatwierdził: Dariusz Strzelec -………………………………. (podpis Kierownika Wydziału merytorycznego)
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